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چکید
قنات فنی برای دستیابی به آب و انتقال آن به اراضی مستعد کشاورزی و ایجاد سکونتگاه میباشد و پایدارترین شیوه متناسب با شرایط
جغرافیایی گستره وسیعی از مناطق خشک ایران محسوب میشود .تعداد زیاد رشته قناتها و پراکندگی مناسب آن در خشکترین نواحی
ایران لزوم توجه به این سرمایه ملی و نگهداری و احیای آن جهت تامین بخشی از نیازهای آبی و مدیریت بحران کم آبی را ضروری میسازد.
در این پژوهش جهت ارج نهادن به ارزش قنات و ترویج احیای آن ،روشهای حفاظتی و افزایش آبدهی قناتها مورد بررسی قرار گرفته
است .ابتدا بر اساس معیارهای مختلف قناتها دستهبندی شده و سپس محاسن و معایب قنات به طور مجزا و خالصه بررسی شده است .در
ادامه به ارائه راهکارهایی برای تغذیه سطحی و زیرزمینی قناتها پرداخته شده است .در انتها راهکارهای سازهای حفاظت از قنات و روشهای
حفاظتی بخش خشکهکار و روشهای افزایش آبدهی ترهکار کوره قنات به صورت طبقهبندی شده ،ارائه شده است.
واژههای کلیدی :تغذیه قنات ،الیروبی ،کوره قنات ،مدیریت کم آبی
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مقدمه
در سالهای اخیر تشدید برداشت از منابع آب زیرزمینی
منجر به افت سطح ایستایی شده است (Treidel et al,
) .2012بهطوریکه وضعیت منابع آب زیرزمینی به یک
مساله جهانی تبدیل شده است (Konikow and Kendy,
) .2005در ایران  56درصد از آب مصرفی از منابع آب
زیرزمینی تامین میشود و بهرهبرداری ناپایدار از آبخوانها
باعث افت مستمر ساالنه متجاوز از  11میلیارد مترمکعب و

مدیریت منابع آب ایران در سال  1388-1389تعداد
قناتهای فعال در ایران  36888قنات میباشد .آمار ارائه
شده از تعداد قناتهای ایران در سال  ،1395تعداد 37500
رشته قنات گزارش شده است (پرگاری و همکاران.)1395 ،
به طور نسبی حدود  10الی  11درصد آبهای
زیرزمینی در ایران از طریق قنات استخراج میشود .این آمار
به تفکیک استانی متفاوت میباشد .به عنوان نمونه در استان

بیالن منفی اغلب آبخوانها شده است (فرزانه و همکاران،
 .)1396در حالی که در گذشته با ورود اقوام آریایی به داخل
فالت خشک ایران شهرهای بزرگ و پرجمعیتی ایجاد شده
که منبع اصلی تامین آب آنها قنات بوده است (Wulf,
) .1968قنات یکی از مهمترین و عمیقترین اختراعات
مهندسی هیدرولیک ایران است و بهکار گرفتن این تکنیک
جهت استفاده از منابع آب زیرزمینی را میتوان به حدود
 2800سال قبل نسبت داد و دارای مشخصات منحصر به
فرد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،معماری و سیاسی است
که به واسطه آنها از نقاط دیگر متمایز میگردد (Stiros,

یزد  22درصد از برداشتها از طریق قنات انجام میشود.
بیشترین میزان برداشت آب از طریق قنات و بیشترین تعداد
قنات به تفکیک استان در شکل ( ) 1نشان داده شده است.
بیشترین آبدهی قنات به ترتیب مربوط به استانهای
اصفهان ،خراسان رضوی ،کرمان ،فارس ،مرکزی و یزد می -
باشد .این ترتیب در مورد تعداد قناتها به گونه دیگری است.
بیشترین تعداد رشته قناتها به ترتیب مربوط به استانهای
اصفهان ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،یزد و مرکزی
میباشد (سمساریزدی و لباف خانیکی.)1394 ،

).2006
فناوری بومی قنات سازگاری انسان را نسبت به تغییرات
محیطی به خوبی ارتقاء داده و ادامه بقا در شرایط نامساعد
فالت مرکزی ایران را امکانپذیر ساخته است .در واقع
ساختارهای اقتصادی بستر توسعه ساختارهای اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی شده که تا زمان حاضر در فالت مرکزی
ایران دوام و بقا داشتهاند (پاپلی یزدی و لباف خانیکی،
 .)1379در گذشته شبکه قناتها در شهرهای ایران ،به ویژه
در فالت مرکزی ،نه تنها نقش برجستهای در پویایی و تداوم
جوامع ایفا میکردند ،بلکه در کیفیت محیط زیستی شهرها
در ابعاد گوناگون بهویژه منظر شهری سهم بسزایی داشتهاند
(مالکی و خرسندی.)1385 ،
قنات یا کاریز سازه آبی است که از چندین میله چاه و
یک کوره (یا کورههای) زیرزمینی که با شیبی کمتر از شیب
سطح زمین ،آب موجود در الیة (یا الیههای) آبدار مناطق
مرتفع را به کمک نیروی ثقل با جریان طبیعی جمعآوری
میکند و به نقاط پست میرساند (پاپلی یزدی و لباف
خانیکی .)1379 ،بر اساس آمار رسمی سال آبی -1387
 ،1386در ایران حدود  37هزار رشته قنات با مجموع آبدهی
ساالنه هفت میلیارد متر مکعب برآورد شده است (سمسار
یزدی .)1389 ،بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت

پژوهشهای پیرامون قنات
عبدی ( )1383در بررسی وضعیت قناتهای استان زنجان،
دالیل خشک شدن و متروکه ماندن قناتها را خشکسالی و
افت سطح ایستابی ،عدم انجام مرمت و الیروبی ،مهاجرت
بهرهبرداران و بدون استفاده ماندن قناتها ،حفر چاههای
عمیق و نیمهعمیق در حریم قناتها دانسته و راهکارهای
افزایش بهرهوری را کنترل و مهار آبهای سطحی در حوضه -
های باالدست قنات و تغذیه آن به داخل زمین به صورت
پخش سیالب ،انجام عملیات مرمت و الیروبی مستمر،
ممنوعیت حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در حریم قنات
و آموزش بهرهبرداران دانسته است .نتایج پژوهش داورپناه
( )1384در بررسی و مقایسه مزایا و معایب بهرهبرداری از
آب زیرزمینی به روش چاه و قنات نشان داد که چاه و قنات
هر دو روشی برای بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی میباشند
و چون هدف نهایی حداکثر بهرهبرداری مجاز از منابع آب
زیرزمینی میباشد ،بدین لحاظ مساله انتخاب فقط ،یکی از
دو سیستم به دلیل برتری قاطع یکی بر دیگری نمیتواند
مطرح باشد ،بلکه الزم است با توجه به شرایط زمینشناسی
و مشخصات الیههای آبخوان و ظرفیت آبدهی آنها با در
نظر گرفتن ضرورتهای فنی ،محلی ،فرهنگی و اقتصادی
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این دو روش به صورت تلفیقی و یا هر کدام در جای مناسب
خود مورد استفاده قرار گیردRahbari and Afshare .
) asl (2007مسائل مربوط به هیدرولوژی ،آلودگی،
اکولوژی و اثرات اقتصادی اجتماعی پارامترهای مهم

محیطی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که
قنات بر رسوب و فرسایش خاك ،اکولوژی و مسائل اقتصادی
و اجتماعی شامل درآمد ،مهاجرت و مشارکت بهرهبرداران
اثرات مثبت دارد.

شکل  -1الف :بیشترین آبدهی قناتها به تفکیک استان .ب :بیشترین تعداد قنات به تفکیک استان
(سمساریزدی و لباف خانیکی )2014
Figure 1- A: The highest amount of harvest from Qanats by province B: The largest number of aqueducts by
)province (Semasarizdi and Labfa Khaniqi 2014

دهقانی و همکاران ( )2007نحوه مدیریت زراعی و
تغذیه قناتها را در  12روستای منطقه سانیچ یزد مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که مشارکت
کشاورزان و ایجاد بندهای کوچک برای کنترل روانابهای
سطحی در مسیر رودخانه باعث تغذیه آبخوان و تقویت
آبدهی قنات در تابستان میشود .نتایج پژوهش زینی و
همکاران ( )1387در بررسی وضعیت فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبی قنات اهرستان یزد نشان داد که از آب قنات عالوه
بر کشاورزی برای مصارف پرورش ماهی ،مصرف حیوانات،
آشامیدن ،احیای آسیابهای آبی و ایجاد مکانهای
توریستی و تفریحی میتوان استفاده کرد .فرزامنیا و عباسی
( )1390مسائل و مشکالت فنی و بهرهبرداری ،نظام تقسیم
و توزیع آب ،وضعیت الگوی کشت اراضی پاییندست و
تغییرات کمی و کیفی آب  15رشته از قنات استان کرمان
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
آبدهی قناتها در دهه اخیر کاهش قابل مالحظهای داشته
است .آنها مهمترین مشکالت قناتها را عدم تخصیص

بودجه الزم برای مرمت و بازسازی ،حفر چاههای عمیق در
حریم قنات ،عدم رعایت مسائل فنی ،بهرهبرداری و نگهداری
نامناسب برشمردند .به طور مشابه عباسی و همکاران
( )1392مسائل و مشکالت فنی بهرهبرداری از  45رشته
قنات در استان های خراسان رضوی ،همدان و سمنان را
مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و برای بهبود وضعیت آنها
راهکارهایی ارائه دادند .نوری و همکاران ( )1395به واکاوی
تغییرات کمی آب قنات و تاثیر آن بر سطح زیر کشت زراعت
آبی در شهرستان لنجان در سالهای  1370تا 1391
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که میزان تخلیه آب قنات -
های شهرستان لنجان در طی دوره آماری گذشته به ویژه
در سالهای خشکسالی روند کاهشی داشته است و تعدادی
از قناتها در سال آبی  1389-1390به طور کامل خشک
شده است .نادری و عباسی ( )1396وضعیت قناتها استان
سمنان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها شان
داد که عدم تأمین اعتبار کافی به علت کمبود منابع مالی،
ریزش کوره و میله چاهها به دلیل عدم تجهیز مناسب ،عدم
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استفاده از مصالح و پوششهای الزم ،عدم نگهداری صحیح
و مناسب قناتها ،عدم ایجاد تمهیدات الزم برای جلوگیری
از ورود سیالب به داخل قنات ،تعدد مالکین و بروز مشکل
در هماهنگی آنها از مهمترین عوامل کاهش آبدهی و
تخریب قناتهای منطقه بودهاند .آنها ایجاد تشکلهای
قوی برای مشارکت هرچه بهتر مالکین در بهرهبرداری و
نگهداری قناتها ،الیروبی منظم ،کولگذاری کوره ،طوقه
چینی میلهها ،لولهگذاری در کوره و نصب شیر فلکه در
مظهر قنات ،احداث حوضچههای ذخیره آب قناتها را به
عنوان مهمترین راهکارهای عملی و اجرایی بهبود وضعیت
قناتها برشمردند.
از دیگر پژوهشهای پیرامون قنات میتوان به
پژوهشهای زارع شاه آبادی و الفتی ( )1388در بررسی
قناتها ،قلعهها وآسیابها از دیدگاه جغرافیاییِ اکولوژیک؛
امین و همکاران ( )1388در زمینه ویژگیهای فیزیکی
آبدهی و بررسی امکان ذخیرهسازی آب قنات؛ فداکار
داورانی و سامآرام ( )1389نقش قنات در توسعه روستایی؛
مهدیزاده و پیری ( )1390در زمینه برنامهریزی و مدیریت
سنتی قنات؛ نوشادی و فرهادی ( )1390در بهکارگیری
دانش و فناوریهای جدید در بهسازی و نوسازی قنات و
پژوهش کالنتری خلیلآباد و همکاران ( )1396در نقش
فناوری بومی قنات بر معماری پایدار اشاره کرد.
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی روشهای حفاظتی و
افزایش آبدهی قناتها جهت احیای قناتهای موجود و
تامین بخشی از نیازهای آبی و مدیریت تنش کم آبی در
کشور و به طور خاص در نواحی خشک بیابانی میباشد.
طبقهبندی انواع قنات
در این بخش طبقهبندی قنات بر اساس ماهیت و برخی از
خصوصیات مشابه قناتها میباشد .به طوری که راهبردهای
مدیریتی هر طبقه میتواند برای بسیاری از قناتهای همان
طبقه قابل تعمیم باشد .در پژوهش حاضر بر اساس آمار ارائه
شده از قناتهای کشور و تجزیه و تحلیل منابع مختلف
مانند (بنی طباء1382 ،؛ پاپلی یزدی و لبافخانیکی1383 ،؛
ابی زاده1389 ،؛ سمساریزدی و لباف خانیکی)1394 ،
قناتها از نظر طول ،میزان آبدهی ،موقعیت جغرافیایی،
آرایش هندسی ،منبع تغذیه ،کاربرد ،عمق متوسط کوره،
ساختمان و نحوه بهرهبرداری به طور مجزا طبقهبندی شده
و در جدول ( )1ارائه شده است.

در یک دستهبندی کلی بر اساس توپوگرافی و موقعیت،
قناتها را میتوان به دو دسته کوهستانی و دشتی مجزا
کرد .در واقع عملکرد و بسیاری از خصوصیات قناتها
بستگی زیادی به توپوگرافی محل و موقعیت جغرافیایی
دارد .این نوع تقسیمبندی ،اغلب قناتها را شامل میشود.
بهطوری که منبع تغذیه قناتهای نواحی کوهستانی از باران
و برف نزوالت جوی در ارتفاعات میباشد و معموالً در فصل
بهار آبدهی بیشتری دارند و نسبت به خشکسالی و
ترسالیها حساس میباشند .اما قناتهای دشتی که اغلب
قناتهای ایران در این دسته قرار دارند ،شرایط متفاوتی
دارند .این نوع قنات در دشت حفر شده و از منابع آب
زیرزمینی تغذیه میشود .آبدهی قناتهای دشتی در طول
سال ثابت است و در طی خشکسالی متوالی دبی آن کاهش
مییابد و طول این قناتها به چند ده کیلومتر نیز میرسد.
اغلب قناتهای واقع در استانهای خراسان رضوی و جنوبی
و اصفهان و کرمان و یزد از نوع قناتهای دشتی بوده که
معموالً قدمت زیادی نیز دارند.
از دیدگاه دیگر ،جغرافیای طبیعی در نواحی کوهستانی
و دشتها باعث تنوع آرایش متفاوت رشته قناتها میشود.
در نواحی کوهستانی با شیب زیاد ممکن است آرایش رشته
قناتها به صورت متوالی باشد .به نحوی که قنات باالدست،
قنات پاییندستی را تغذیه میکند یا به عبارتی مادرچاه هر
قنات در محل کشت قنات باالدست حفر میشود و توسط
آبهای نفوذی تغذیه میشود .دبی قناتهای متوالی بستگی
زیادی به اقلیم منطقه دارد و در صورت قرارگیری در مناطق
خشک ،دبی قناتها با امتداد حرکت به سمت پاییندست
به تدریج کاهش مییابد .در صورت قرارگیری قناتهای
متوالی در اقلیمهای نیمهخشک و مرطوب در امتداد پایین -
دست دبی قناتها افزایش مییابند .این مسأله به عوامل
دیگری مانند هدایت هیدرولیکی و جنس الیههای زمین -
شناسی نیز بستگی دارد .اما معموالً در این شرایط آب
زهکشی شده از اراضی باالدست و روانابهای حاصل از
بارندگی باعث افزایش آبدهی قناتها پایین دست میشود.
در این شرایط برداشت بیرویه از طریق چاههای عمیق و
نیمهعمیق در باالدست باعث کاهش شدید و یا خشک شدن
قنات منطقه پاییندست میشود.
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جدول  -1طبقهبندی انواع قنات
طبقهبندی قنات

از نظر
طول

دبی

آرایش
هندسی

Table 1- Classification of the types of Qanat
طبقهبندی قنات
توضیحات

کوتاه

طول کمتر از  5کیلومتر

متوسط

طول از  5تا  10کیلومتر

زیاد

طول بیشتر از  10کیلومتر

آبدهی کم

کمتر و مساوی  25لیتر در ثانیه

آبدهی متوسط

 25تا  100لیتر در ثانیه

آبدهی زیاد

بیش از  100لیتر در ثانیه

شعاعی

در مناطقی که دشت به وسیله ارتفاعات محاط
شده باشد قناتها به صورت شعاعی به سمت مرکز
دشت امتداد مییابد.

متوالی

مادر چاه هر قنات در محل کشت قنات باالدست
قرار دارد.

موازی

در دامنه یک رشته کوه حفر شده و مناطق
مسکونی در دشت به موازات رشته کوه امتداد دارد.

عمق کم

تا  10متری از سطح زمین

کوهستانی
مکانی

کوهپایهای
دشتی
چاه

منبع
تغذیه

توضیحات

در کوهستان حفر شده و دارای طول کوتاه ،عمق مادر چاه
کم و دبی متناوب و نسبتاً باالیی است.
در واریزهها و آبرفتهای کوهپایهای حفر شده و مادرچاه
عمیقتر و طول و دبی نسبتاً کمی دارند.
در آبرفت دشتها حفر شده و دبی تقریباً ثابت و طول،
عمق مادرچاه و دبی متوسط تا زیاد دارند.
مادرچاه این نوع قنات در الیه آبدار آبخوان حفر میشود.

چشمه

به چشمه قنات معروف است و آبدهی آن بسته به نزوالت
جوی در ارتفاعات تغییر میکند.

رودخانه

به طور مستقیم یا به صورت زهکش از آب رودخانه تغذیه
میشوند.

سد

در جنب سدهایی که به منظور تأمین آب قنات در بستر
یک مسیل یا آبراهه قرار دارد احداث میشود.

دریاچه و تاالب از زهکش توده آب واقع در سطح زمین تغذیه میشوند.
دایر

قناتهای در حال بهرهبرداری

موتوری

قبل از مظهر قنات ،آب از طریق پمپاژ استخراج میشود.

بایر

قناتهای خشک و متروکه

چند شاخه

کورههای فرعی در مسیر به آن میپیوندند.

تامین آب
مصرفی

عمدهترین نوع قنات با هدف استحصال آب زیرزمینی برای
شرب و کشاورزی.

دو طبقه

کورهها در دو تراز مختلف به طور موازی امتداد
دارند.

زهکشی

با هدف پایین آوردن سطح آب به عنوان زهکش زیرزمینی
مورد استفاده قرار میگیرد.

دوقلو

دو کوره در یک تراز و مجاور هم امتداد دارد.

عمق
متوسط عمق متوسط
کوره
عمق زیاد

ساختمان

 10تا  20متری از سطح زمین
بیش از  20متر از سطح زمین

پلکانی

جهت شکستن شیب زیاد در قنات و کاهش طول
قنات در مقاطع مختلف کوره قنات به طورت
پلکانی اجرا میشود.

منگل

قناتی که منبع اصلی تغذیه آن رودخانه است و در
مکانهایی که وجود ارتفاعات مانع رساندن آب
رودخانه به محل مورد نظر میشود کاربرد دارد.

نحوه بهره
برداری

کاربرد

آرایش موازی رشته قناتها اغلب در نواحی کوهپایهای
مجاور یک منطقه کوهستانی یا در مجاورت نواحی مرزی
یک حوضه آبریز که منبع اصلی تغذیه قنات نواحی
کوهستانی باالدست میباشد ،مناطق مسکونی و مزارع
کشاورزی با یک فاصله به موازات کوهستان مستقر شدهاند.
در این شرایط قناتها در عرض دارای حریم میباشند و به
طور معمول با امتداد حرکت از کوهستان به خط القعرها

پساب و
فاضالب

انتقال

قناتهای متروکهای که برای هدایت و انتقال سیالب یا
عبور فاضالب مورد استفاده قرار میگیرند.
معموالً در آبرفت رودخانهها حفر شده و پس از طی
مسافتی آب را در تراز معین تخلیه مینمایند .در زبان
محلی به این نوع قناتها ،سفته گویند.

دبی قناتها افزایش مییابد .در حالت دوم رشته قناتها
متاثر از جغرافیای طبیعی ،آرایش شعاعی دارند .این نوع
آرایش در مناطقی که دشت به وسیله ارتفاعاتی محاط شده
باشد ایجاد میشود .در این حالت رشته قناتها به صورت
شعاعی از اطراف به سوی مرکز دشت امتداد مییابند.
دستهبندیهای دیگر قناتها اغلب در حالتهای خاص
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ایجاد میشود و تعداد کمتری رشته قنات را شامل میشود
که در ادامه این بحث به آن پرداخته شده است.
در برخی موارد ممکن است به علت محاسبه نادرست
شیب و یا کفشکنی قنات ،آب در مزرعه یا محل مورد نظر
به سطح زمین نرسد و یا به دلیل تمایل به استفاده از زمین
بیشتر در باالدست مظهر قنات ،آب از طریق پمپاژ استخراج
شود که در اصطالح عامیانه به قنات موتوری معروف است.
قنات سرافرازیه کاشان را میتوان به عنوان نمونهای از
قناتهای موتوری نام برد.

شکل  -2الف :پروفیل طولی قنات موتوری

در صورت برخورد به موانع طبیعی با حفر قنات میتوان
آب را از مانع عبور داد و در انتهای مانع و یا محل مورد نظر
با شیب تدریجی به سطح زمین هدایت نمود .این نوع قنات
به طور عامیانه به منگل قنات معروف است .قنات منظومه
شمس آباد کرج که با تغذیه از کردان رود در زیر جاده تهران
ـ قزوین جارى میشود نمونهای از منگل قنات میباشد .در
شکل ( 2الف) پروفیل طولی قنات موتوری و ( 2ب) پروفیل
طولی منگل قنات ،نشان داده شده است.

ب :پروفیل طولی منگل قنات

Figure 2- A: Longitudinal profile of Pumping Qanat B: Longitudinal profile of Mangal Qanat

قناتهای دو قلو و دوطبقه دو نوع دیگری از قناتها
میباشند .در قناتهای دوقلو ،دو کوره در مجاورت یکدیگر
و قنات دوطبقه کورهها به صورت عمودی بر روی یکدیگر
امتداد مییابند .در ادامه بحث نمونههایی از این نوع قناتها
به همراه برخی دیگر از قناتها ،با طول و عمق مادرچاه و
آبدهی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
قنات اکبرآباد بم به طول  1/1کیلومتر و عمق مادرچاه
 7متر و دبی  8لیتر بر ثانیه به همراه قنات قاسمآباد به طول
 2/3کیلومتر و عمق مادر چاه  44متر و دبی  139لیتر بر
ثانیه نمونهای از قناتهای دوقلو میباشند .قنات مون

بلده فردوس واقع در استان خراسان جنوبی با طول 35
کیلومتر و عمق مادر چاه  150متر متشکل از  12رشته
اصلی و  4شاخه فرعی با آبدهی  130تا  150لیتر برثانیه
در گروه قناتهای چند شاخه با طول و آبدهی زیاد
طبقهبندی میشود .قنات زارچ یزد به طول  71کیلومتر و
عمق مادر چاه  85متر با آبدهی  25لیتر بر ثانیه به عنوان
طوالنیترین قنات ایران ،در گروه قناتهای با طول زیاد و
آبدهی کم طبقهبندی میشود .قنات گوهرریز واقع در بخش
چوپار شهرستان کرمان به طول  3/5کیلومتر و آبدهی240
لیتر بر ثانیه در گروه قناتهای با طول کوتاه و آبدهی زیاد

اردستان از دو کوره موازى که در دو عمق  27و  30متری
بر روى هم قرار گرفته و در چاههاى عمودى مشترك
هستند ،تشکیل شده است .کوره باالیی به فاصله حدود 200
متر دورتر از کوره زیرین به سطح زمین میرسد .این قنات
با طول  3/5تا  4کیلومتر ،عمق مادر چاه  31متر و دبی60
لیتر بر ثانیه نمونهای نادر از قناتهای دو طبقه میباشد.
قنات قصبه گناباد واقع در استان خراسان رضوی که از
دو رشته اصلی و شش شاخه فرعی تشکیل شده است ،در
طول  33کیلومتر و عمق مادرچاه  300متر با دبی  130تا
 150لیتر بر ثانیه در گروه قناتهای دشتی چند شاخه

قرار دارد.
قنات حسن آباد مشیر یزد به طول  71کیلومتر و آبدهی
متغیر 132-240لیتر بر ثانیه در دسته قناتهای با طول و
آبدهی زیاد طبقهبندی میشود .قنات مخروطی شکل
ابراهیمآباد اراك با دو شاخه اصلی و دو رشته فرعی به طول
 11کیلومتر و عمق مادر چاه  110متر با دبی  20لیتر بر
ثانیه از قدیمیترین قناتهای ایران میباشد و در گروه
قناتهای چندشاخه با طول زیاد و آبدهی کم طبقهبندی
میشود .نه قنات مذکور به همراه دو قنات مزدآباد و وزوان
واقع در استان اصفهان (این دو به دلیل دارا بودن سدهای

تغذیهشونده از چاه با طول و آبدهی زیاد قرار دارد .قنات

زیرزمینی) به عنوان بیستمین اثر تاریخی و منحصر به فرد
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ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند .از
قناتهای با آبدهی زیاد ایران میتوان قناتهای قنبرآباد و
ده شتر بم به ترتیب با دبی  496و  305لیتر بر ثانیه ،شاخ
بزرگ مرودشت ،پیراسه سنجان اراك ،قنات دوتویهعلی
تهران هر کدام با دبی 300لیتر بر ثانیه نام برد.
محاسن قنات
استحصال آب زیرزمینی توسط نیروی ثقل ،آبدهی نسبتاً
منظم در طول سال ،پراکنش قنات در گستره وسیعی از
نواحی بیابانی ،طوالنی بودن عمر مفید ،اطمینان از آبدهی
مطمئن و طوالنی نسبت به چاه عمیق ،هزینه نگهداری کم،
عدم نیاز به لوازم یدکی ،کیفیت مناسب آب و عدم تغییر
کیفیت آب در طول زمان ،ایجاد روحیه مشارکت جمعی،
امکان احداث و حفر با نیرو و ابزارهای ساده محلی ،قیمت
تمام شده کمتر آب نسبت به سایر روشهای استحصال،
احداث و بهرهبرداری از آب زیرزمینی در آبخوانهای کم
عمق ،قناتهای احداث شده به عنوان یک سرمایه ملی،
ارزش تاریخی قنات ،تعداد زیاد قناتها و ارزش اقتصادی
آن ،میزان آبدهی کاریزها و جایگاه فعلی آن ،طول عمر کاریز
و دوام آبدهی آن ،دیگر جنبهها از قبیل پناهگاه و راه نجات
بودن کاریز ،اختراع اصیل ایرانی و فن بومی متناسب با
شرایط ایران ،عدم تغییر کیفیت آب زیرزمینی توسط قنات،
امکان حفر در آبخوانهای آزاد با نفوذپذیری متوسط ،نیروی
انسانی کافی و عدم نیاز به مراقبتهای دائمی از محاسن
قنات محسوب میشوند.
معایب قنات
جریان مداوم در تمام فصل سال و کاهش بهرهوری آب قنات
در فصل غیرزراعی ،حساسیت قنات به تغییرات سطح آب
زیرزمینی ،عدم آبرسانی به زمینهای باالدست ،تلفات و
کاهش آب از کوره در خشکان ،محدودیت حفر در زمینهای
سست و شوالتی ،خطر بروز آلودگی آب در مسیر ،زمان بر
بودن احداث و نیاز به هزینه زیاد احداث ،سیستم خرده
مالکی ،عدم تامین نیازهای آبی فعلی ،کاهش نیروی انسانی
ماهر به فنون حفر و مرمت ،آسیبپذیری آن در مقابل
حوادث طبیعی مانند سیل ،نشست زمین و زلزله ،عدم
امکان حفر در زمینهای بدون شیب ،امکان آلودگی آب در
مسیر ،عدم امکان حفر در سازندهای سخت ،تغییر کیفیت

با عبور از برخی سازندهای زمین ،رسوب کربنات کلسیم و
انسداد گالری از معایب و محدودیتهای قنات میباشند.
روشهای تغذیه قنات
تغذیه قنات به دو روش سطحی و زیرزمینی امکانپذیر است
و هدف آن کنترل آب پخششده در سطح زمین و ایجاد
شرایطی برای نفوذ آب به آبخوانی که قنات در آن حفر شده
است ،میباشد .تغذیه سطحی شامل روشهایی مانند :ایجاد
حوضچه یا استخرهای وسیع تغذیه در نقاط با نفوذپذیری
باال و واقع در نقاط باالتر از مادرچاه قنات ،ایجاد آببند،
سیل برگردان و احداث سدهای خاکی اطراف قنات،
گسترش پوشش گیاهی و افزایش نفوذپذیری خاك و کرت-
بندی در طول ترهکار قنات میباشد .روشهای تغذیه
سطحی در صورت موجود نبودن زمین مناسب ،باالبودن
قیمت زمین ،مسکونی بودن منطقه مورد نظر برای تغذیه،
وجود الیههای غیر قابل نفوذ یا کم نفوذ در باالی الیه آبدار،
پایین بودن نفوذپذیری الیههای سطحی خاك با محدودیت
مواجه هستند و میتوان از روشهای تغذیه زیرزمینی
استفاده نمود .روشهای تغذیه زیرزمینی شامل :تغذیه از
طریق چاه ،توام کردن چاه با قنات و تغذیه از طریق زهکشی
از رودخانه میباشد.
ایجاد حوضچههای بزرگ در زمینهای با نفوذپذیری
زیاد و شیب مالیم؛ به طوری که نحوه ایجاد این حوضچهها
به این صورت انجام میشود که یا با خاکبرداری از یک سطح
و یا بر روی سطح زمین دیوارههایی ساخته میشود که این
دیوارهها مانند محوطه خاکبرداری شده ،آب را نگه میدارد.
جلوگیری از تخریب دیواره و کاهش نفوذپذیری را با
پوشاندن سطح داخلی دیوارهها با الیهای از قلوهسنگ و شن
و همچنین شخم زدن یا الیروبی کف حوضچهها میتوان
برطرف نمود .ایجاد آببند ،سیلبرگردان و سدهای خاکی
باعث جمع شدن آبهای نزدیک قنات و نفوذ به زمین و
تغذیه الیه آبدار میشود و چون سرعت آب در زیر زمین
بسیار کم است میتوان قنات را در فصول خشک به وسیله
آبگورکردن پر نمود .همچنین گسترش پوشش گیاهی از
طریق احیای مراتع ،بوتهزار و جنگلها در دامنهها برای
جلوگیری از تبخیر و افزایش نفوذ آبهای سطحی به
آبهای زیرزمینی میتواند در افزایش آبدهی قنات مؤثر
واقع شود .با کرتبندی در طول ترهکار قنات در امتداد شیب
طبیعی منطقه به گونهای که پس از پر شدن کرتها ،ردیف
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اول آب اضافی از طریق سرریزها به کرتهای ردیف دوم و
به همین ترتیب به کرتهای بعدی میریزد و از این طریق
الیه آبدار تغذیه میشود .در روش تغذیه زیرزمینی میتوان
الیه آبدار تغذیه کننده قنات را به وسیله حفر چاه تغذیه
کرد .در انتهای این چاههای دستی تعدادی کوره افقی حفر
میشود .عمق چاههای تغذیه و طول کورههای افقی بستگی
به جنس خاك و نفوذپذیری آن دارد .در روش توأم کردن
چاههای عمیق با قنات در آبخوانهای تحت فشار میتوان
در محل مناسبی از کوره به موازات سطح ایستایی با حفر
چاه ،قناتهای متروکه را احیا نمود.

راهکارهای سازهای حفاظت از قنات
با توجه به دستهبندی متفاوت انواع قناتها ،ساختار این
سازه پیوسته بوده و عملکرد مشابهی دارد .به طوری که در
صورت ایجاد انسداد در مسیر جریان آب در اثر عوامل
مختلف عملکرد این سازه مختل میشود .از اینرو جلوگیری
از ریزش خاك از میله چاه و کوره قنات و یا ورود شن و
ماسههای روان و یا روانابهای سطحی و سیالبها به داخل
قنات در محافظت از قنات موثر میباشد .اقدامات سازهای
جهت محفاظت از قنات بر اساس منابع (بهنیا1367 ،؛ پاپلی
یزدی )1379 ،در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  -2راهکارهای سازهای برای محفاظت از قنات
نوع عملیات

Table 2- Structural solutions for protecting of Qanat
توضیحات
جهت جلوگیری از ریزش جدارههای میله چاه مخصوصاً در بخشهای نزدیک به سطح زمین طوقه چاه را با قطر 15-40

طوقهچینی و سرگیر

سانتیمتر بیشتر از قطر بقیه میله چاه حفر میشود و سپس طوقه با مصالح مقاوم مانند سنگ و آجر جوش با مالت سیمان

کردن

در قالب قطر اصلی میله چاه دورچین شده و در انتها سطح روی میله چاه با مصالحی چون تخته سنگ و مالت و یا با ساختن
درب سیمانی پوشانده میشود.
اقدامی است که جهت جلوگیری از ورود سیالب ،خاك ،ماسه که در محل احتمالی بروز آسیب به قنات انجام میشود .در

کمرگیری

عملیات کمرگیری بر روی طوقه میله چاه با استفاده از مصالح مناسب تا ارتفاعی باالتر از سطح زمین باال آورده میشود و
دهانه میله چاه پوشیده میشود .کمرگیری میتواند در میانههای میله چاه و در محل اتصال میله چاه به کوره نیز انجام گیرد.
میله چاه قنات در معرض آسیب احتمالی با استفاده از مصالح مناسب دورچین میشود .این عملیات حفاظتی در عمق  2تا

گلوبند کردن

 4متری انجام میشود و سپس طوقه بستن (پالوئه کردن) میلهچاه در همان عمق انجام میگیرد .در انتها میله چاه تا سطح
زمین با گل پر میشود.

حفاظت از طریق
کنوار

جهت جلوگیری از ورود سیالب به داخل قنات ،اطراف میله چاه را یه صورت دایرهای از کنوار (خاكهای کنده شده میله و
کوره قنات) به مانند دیواره محافط باال آورده و از این طریق میله چاه محافظت میشود.
در بعضی از قناتها ،دیوارهها یا جدار کورهها را در محلهایی که ریزش کرده و یا احتمال ریزش وجود داشته باشد به صورت

ساقبند و سنگ بند

قائم بر زمین ،سنگچین یا سنگبند میکنند و در سقف آنها در هر مقطع دو تخته سنگ به هم تکیه داده و متوالی به کار
میبرند و تخته سنگ را که در سقف به هم تکیه دادهاند ،دکه سنگی یا قوچ بند گویند .این روش سنگ چینی اصطالحاً
ساق بند کردن یا قوچ زدن نام دارد .این نوع مقاوم سازی معموالً در مقاطع ریزشی در بازههای کوتاه اجرا میشود.
وقتی قنات به گونهای حفاری شود که کوره آن مسیر رودخانه را قطع کند ،برای جلوگیری از آسیب به قنات دو چاه کم

شتر گلو

عمق در امتداد کوره و در طرفین رودخانه حفر شده و سپس آنها را توسط کوره از زیر بستر رودخانه متصل میسازند و با
استفاده از مصالح مناسب مستحکم میسازند .این مجرا شترگلو نام دارد.

راهکارهای افزایش آبدهی قنات از طریق اقدامات در
کوره
کوره قنات یکی از اجزای اصی قنات محسوب میشود و از
مادرچاه تا مظهر ادامه مییابد و بخشی از آن در الیه آبدار
بر میزان آبدهی قنات تاثیرگذار و بخش دیگر کوره واقع در

خشکهکار قنات میتواند در صورت هرگونه ریزش و یا ایجاد
تغییرات در کوره ،بر کمیت و کیفیت آبدهی قنات موثر
باشد .یکی از معمولترین اقدامات جهت جلوگیری از کاهش
آبدهی قنات ،الیروبی دورهای میباشد که در کورههای
پوششدار و بدون پوشش انجام میشود .الیروبی مصنوعی
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به روش دستی سنتی و الیروبی طبیعی توسط ماهیهای
قنات امکانپذیر میباشد .ماهیها با حرکت خود ،گل و الی
رسوب شده را به کمک جریان آب به پایین دست منتقل
میکنند و این یک روش دائمی الیروبی محسوب میشود.
همچنین برای جلوگیری از انسداد ناشی از ریزش کوره و
میله چاه قنات ،پوششهای مختلفی میتوان به کار برد .در
برخی از قناتها میله چاهها را با مصالح سنگی طوقهچینی
کرده و دیوارهها یا جدار کورهها در محلهایی که احمال
ریزش دارد به صورت قائم در زمین سنگچین و یا سنگبند
میکنند و در سقف آنها در هر مقطع دو تخته سنگ را به

شکل  8به هم تکیه داده و به کار میبرند .یکی از انواع
پوشش کورهها و میلههای قناتها کول است .کولها تنبوشه
پیشساخته از جنس رس پخته (سفال) ،سیمان و یا غیره
است که معمولترین اشکال آنها بیضوی ،بیضوی ناقص،
دایرهای و حاللی و تخم مرغی ،تخم مرغی کف صاف
میباشد .مجموعه اقدامات جهت افزایش آبدهی و جلوگیری
از اختالل در انتقال آب از کوره قنات در جدول ( )3بر اساس
منابع (بهنیا1367 ،؛ سمساریزدی و همکاران)1389 ،
تفکیک شده است.

جدول  -3راهکارهای افزایش آبدهی و جلوگیری از اختالل در انتقال آب از طریق انجام اقدامات در کوره قنات
Table 3- Plans for increasing drainage and preventing water supply disruption through actions in the furnace of Qanat
توضیحات
اقدامات
کولگذاری

جلوگیری از ریزش سقف ،بدنه یا جدار کورهها و بدنه میله چاههای قنات مخصوصاً قناتهای حفر شده در زمینهای شوالتی و مانع
از تلفات آب در خشکه کار قنات از طریق کول گذاری
در صورت ریزش کوره یا امکان ریزش و دشوار بودن الیروبی آن میتوان در مسیر کوره اصلی از پاییندست محل ریزش حفاری

بغلبری

مجرایی را حفر کرد که بتواند به بخش باالدست محل ریزشی به کوره قنات منتهی شود .این کوره جدید بغل بر نام دارد و عمل ایجاد
این کوره جدید بغل بری نامیده میشود.

بغلتراشی
ته زنی یا کف شکنی
الیروبی

کندن جدار یا بغل کوره و افزایش محیط خیس شده یا افزایش ظرفیت کوره بغل تراشی نامیده میشود .زمانی که کوره قنات ظرفیت
کافی برای عبور آب قنات نداشته باشد ،بغل تراشی انجام میشود.
یکنواخت نبودن کف کوره و پایین رفتن سطح ایستایی در محل از عواملی است که منجر به کاهش آبدهی و یا خشک شدن قنات
میشود .پایین بردن سراسری میله چاه و کف کوره قنات برای دسترسی به سطح ایستایی در الیههای پایینتر را تهزنی گویند.
حذف گل و الی و رسوبات جمع شده در کوره قنات ،الیروبی نام دارد و اگر طبقات رسوب زیاد باشد به این عمل گلکشی گویند.
الیروبی در کورههای پوشش دار و بدون پوشش و به دو روش طبیعی و مصنوعی انجام میشود.

جلوگیری از نشت و

برای جلوگیری از نشت آب از مظهر قنات تا محل شرب یا تقسیم آب ،میتوان آب را به وسیله لولههای سیمانی ،سفالی ،پلی اتیلن،

تبخیر آب در هرنج

ژئوممبران و غیره انتقال داد .برای کنترل تبخیر آب از هرنج ،روشهای ذکر شده برای کاهش نشت و تبخیر آب کوره در کاربرد دارد.

پساکنی
افزایش یا تغییر مسیر
پیشکار کوره قنات
پیکنی
کفشکنی
تهسو و بنسو
ایجاد شاخه قنات

برداشتن ضخامت معینی از کف کوره به علت تغییر شیب در کوره جهت افزایش آبدهی قنات را پساکنی گویند.
ادامه حفاری در بخش انتهایی کوره قنات از مادرچاه را پیشکارکنی گویند .با پیشکار کنی به منابع آب زیرزمینی دسترسی بیشتری
پیدا کرده و آبدهی قنات افزایش مییابد.
در مواردی که ناهمواری در کف کوره قنات پدید آید و باعث تغییر در شیب کوره و مقاومت بستر در مقابل جریان آب شود از عمل
پیکنی استفاده میشود .به مجموع عملیات تنظیم شیب مناسب در کوره قنات پیکنی گویند.
عمیقتر کردن میلههای قنات و پایینتر بردن سراسری کوره قنات بایر به منظور دسترسی به سطح ایستایی در الیههای پایینتر را
تهزنی میگویند .حداکثر تهزنی که موجب ایجاد کوره جدیدی در زیر کوره موجود میشود کف شکنی نام دارد.
حفر دو کوره در بخش تره کار قنات در دو تراز مختلف در افزایش آبدهی قنات موثر میباشد .کوره تحتانی را ته سو و کوره فوقانی را
بن سو یا سرسو گویند.
منشعب شدن بخش باالدست ترهکار قنات به چند شاخه و به هم پیوستن انشعابات به یکدیگر باعث افزایش آبدهی قنات میشود.
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قناتهای موجود و پراکنش مناسب آن در مناطق خشک و
کویری کشور از نظر اقتصادی یک سرمایه بزرگ بوده و برای
بخش مدیریت منابع آب یک فرصت محسوب میشود تا از
 تغذیه و تلفیق آن با، بازسازی،این طریق بتوان با مرمت
سایر روشهای استحصال آب در تأمین مطمئن و پایدار
نیازهای آبی در مناطق خشک کشور گامی مؤثر برداشت و
.تنشهای کمآبی موجود را مدیریت کرد

نتیجهگیری
قنات بر حسب شرایط فیزیکی و منطقهای انواع مختلف و
کاربردهای متفاوتی دارد و در شرایط مختلف استفاده از این
 قنات با ایجاد، از دیدگاه منابع آب.سازه امکانپذیر میباشد
تعادل در عرضه و تقاضای آب یک شیوه بهرهبرداری منطقی
از منابع آب محسوب میشود و ضمن جلوگیری از افت
شدید آبخوانها به عنوان ابزاری برای استفاده از روانابهای
سطحی و سیالبها مطرح بوده و تغذیه قنات از این طریق
 تعداد زیاد.در احیا و حفاظت این سازه تاثیرگذار خواهد بود
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Abstract
Qanat is a technique for achieving water and transferring to agricultural lands and create habitation.
Qanat are considered considered to be the most sustainable method for geographic conditions arid
regions of Iran. The existence lot of qanats and proper dispersion in the driest regions of Iran necessary
to pay attention to national capital and maintain and restore. In this study, to appreciate the value of
the qanat and promote its revival, investigated the protective methods and increase drainage of qanats.
First, Qanats are classified according to different criteria and then in briefly investigated advantages
and disadvantages of qanat separately. In addition investigated surface and underground nutrition
strategies of qanat. At the end classified structural method of protecting qanats and protective
procedures in the dry section.
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